
EEN ITALIAANSCH RAPPORT OVER HANDWERKNIJVERHEIO 
EN VOLKSINDUSTRIE. 

Reeds in 1871 werd door he~ gemeentebestuur van Venetie 
eene eommissie van teehnici en staathuishoudkundigen benoemd, 
om te onderzoeken welke takken van handwerknijverheid vatbaar 
waren om, met kans op welslagen, in her Yenetiaansehe te worden 
ing'evoerd. De comlnissie deed lang" op den uitslag van haar 
onderzoek waehten; eerst in 1876 braeht z~ haar rappert ,  of 
liever eene reeks van rapperten uit, over verschillende industrien 
welke zij meende dat in de bedoelde landstreek konden ingevoerd 
of, voor zoo vet zij reeds bestonden, opgebeurd en ontwikkeld 
worden. Wat z~j met baar afwachten aan tijd verloor~ wist de 
commissie echter voor de belangstellenden ruimsehoots te ver- 
goeden door de grootere belangrijkheid, die zij aan hare rapporten 
bijzetten kon; zij maakte namelijk gebruik van de wetensehap, 
zoowel o p a l s  bij gelegenheid van de wereIdtentoonstelling te 
Weenen opgedaan. De rapporten werden in her afgeloopen jaar 
in her officieele dagblad van her koninkrijk Italie opffenomen, en 
bevatten niet alleen ook voor 1%derland rechtstreeks behartigeus- 
waardige wenken, maar tevens voor iedereen wetenswaardige bij- 
zonderheden, gelijk uit de volgende uittreksels en overziehten 
blijken kan. 

Ten deele loopen de rapporten over takken van fabrieknijver- 
held, als : glasspinnen ~ vervaardigen van klein houtwerk, inleggen 
van fruit, kurksnijden en borstelmakerij, die de commissie om 
verschillende redenen voor Italie aanbevelenswaardig acht; maar 
de meeste aandaeht wordt toeh door haar gewijd aan de huis- 
houdelijke nijverheid, de eigenlijke volksindustrie, die van zulk 
een gewiehtigen invloed kan zijn op her welzijn van de landstreek~ 
waar zij zich ontwikkeIt, tier snijden in hour, bet stoelenmaken, 
beide in Italie g'evestigde takken van volksnijverheid~ en in de 
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a]lereerste plants, hot handschoenen maken, stroovlechten eil 
lCantwerk, takken van veer vrouwen geschikte industrie, worden 
daarom omstandig door de commissie besproken. In deze volgorde 
wordt de hoofdzakelijke inhoud der rapporten hieronder mede- 
gedeeld. 

lo. ]Iet glasspinnen. ,Een tak van nijverheid~ - -  zoo wordt in 
bet rapport gezegd, - -  welke hier te lande bij voortduring in een 
bloeienden staai verkeert ,  zoowel weffens de bekwaamheid der 
werklieden als wegens de mode die, hoe wispelturig ook~ tegen- 
woordig de voortbrengselen van Italie op dit gebied boron die 
van elders blijft voortrekken, is de glas-industrie. Niemand trekt 
de voortreffelijkheid van her werk onzer glasblazers~ slijpers~ 
moza'fekwerkers en lampenmakers in twijfel, en wij bezitten te 
Venetie en Murano om zoo te zeg~en een natuurlijk monopolie in 
hot bewerken van git, ons door het buitenland vergeefs benijd. 
De fabrikant maakt sedert het herleven van den handel groote 
winston, en de in deze industrio gebezigde mannen en vrouwen 
genieten een aanzienlijk arbeidsloon. Hot glasspinnen is eehter hot 
eenig onderdeel van de glasindustrie~ waarop wij ons niet toe- 
leggen." 

De eommissie wijst op hot navolgenswaardig voorbeeld van 
Oostenrijk , waar de minister van koophandel ill de hoofdplaatsen 
tier Boheemsehe glasindustrie onderricht in hot glasspinnen geven 
doer; men beschouwt aldaar dit handwerk als eene nieuwe bron 
van volkswelvaart~ welke de Staat door hot geven van vak- 
onderricht behoort ann te moedigen. Trouwens,-hat glasspinnen 
staat in Oostenrijk zeer hoog. Een Weener fabrikant, de heer 
Brunfant, heeft daarin groote verbeteringen aangabraeht; naar 
zijne methode verkrijgt de glasmassa door vermenging met ver- 
schillenda bestanddeelen versehillende eigenschappen, zoodat daar- 
van naar willekeur gladde en glanzige draden als van zijde~ of 
gekrulde draden als van wol kunnen gesponnen worden~ welke 
zoo rain in buigzaamheid als in sterkte an rekbaarhaid veer van 
wol, zijda of katoen gesponnen draden behoeven onder te dean. 
Uit de glanzig-e, raehte glasdraden wordt lint of koord geweven, 
waarvan vervolgens gordijnstof, tafelkleeden~ shawls, halsdoeken~ 
ibulards, garnituren veer vrouwenkleeding~ meubelstof, enz. enz. 
vervaardigd worden. De uit gesponnen glas vervaardigde voor- 
werpen zijn beter dan de weefsels van organischen oorsprong, 
tegen person, wringen~ strijken en rekken bestand; voeg hierbij 
alle goede hoedanigheden van hot glas als: ongevoeligheid veer 
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licht, warmte en vocht,  gemak van sehoonhouden met water,  
niet aannemen van vetvlakken, onverbrandbaarheid, lichtheid en 
before afsluiting van koude dan wol of katoen. 

,De  glasspinnerij, I zoo eindigt do commissie, - -  is eerie pus 
geboren nijverheid. De productie van weefbare glasdraden hang~ 
uitsluitend af van de samenstelling van de glasmassa, welke hog 
hot geheim van ddn man is. Yerder komt her zeer aan op de 
bekwaamheid, handigheid en oplettendheid van de werklieden. 
Eerie spinmaehine kan omstreeks 1800 meters glasdraad per dug 
leveren ; de prijs is van 300 tot 400 Lire veer de draden tot grove 
arttkclen bestemd, en zelfs van 750 tot 2250 Lire veer die 7 waar- 
uit vrouwenkleedingstukken en versierselen vervaardigd worden. 
Doze industrie is bestemd om eene groote rol te spelen, en her 
streven tier Oostenrijksche regeering,  om tot de  praktische ont- 
wikkeling eener zoo hoogst nuttige ontdekking mode te werken,  
verdient lof on navolging." 

20. De kleine houtwerken. Reeds bestaat te Venetia, doch op 
kleine schaal, de industrie der lucifers, waarvan do produeten 
eerst kortelings tot uitvoer bestemd zijn geworden. Een blik op 
hot buitenland doer zion hoe belangrijk zij vooral bij maehinale 
bewerking wordeu kan. Bli}kens een verslag van de Kamer van 
Koophandel te Par~s ,  zijn aldaar 4500 werklieden, tegen ii'. 3.50 
dagloon (van fi'. 5 tot fr. 6 veer de zeer bekwamen onder hen), 
in dezen tak van nijverheid werkzaam; de productie bereikt ge- 
middeld eerie waarde van 165 millioen fl'ancs, en neemt gestadig 
toe. Ook te Ma'rseille verkeert dit bedrijf in grooten bIoei; in de 
stud zelf worden 5 en in de omstreken 4 fabrieken gevonden met 
2500 werklieden en eerie productie van o~geveer 6 millioen francs 
's jaars. Ook in Oostenrijk heeft doze tak van nijverhcid eene 
groote ontwikkeling verkregen,  vooral sedert her gebruik van 
volmaakter machinerieu veer hot zagen en splitten van hour den 
fabrikaut in de gelegenheid gesteld heeft om door verlaging van 
prijzen zijn debiet te vermeerderen. 

Veer her vervaardigen van lucifers wordt bij voorkeur sparren- 
en dennenhout gebezigd ; liefst rechte,  zaehte, jeugdige en ge- 
makkelijk te splitten stammen, gelijk bergaehtige landstreken die 
opleveren. Dit hout~ niet fijn genoeg veer muziekinstrumenten, 
maar te fijn veer timmer- of brandhout~ is bijzonder geschikt 
veer lueiferhout. De Oostenrijksehe fabrieken trekken her uit 
Gallieie en de Tyroler Alpen~ de Duitsehe uit he~ Thfiringerwald 
en Schwa~'zwald, 



in I~alle is deze indus~rle aan 't kwijnen ; maehlnaal wordt zg 
al~hans niet gedreven. Alleen te Turijn word~ eerie fabriek ge- 
vonden, waar hot luciferhout door eerie machine op de lengte 
g'esneden wordt. 

Sedert dertig jaren werken in Thiiringen en Beijeren de fabrieken 
van houten stores, waaronder er zijn die eerie produetie bereiken 
van 50,000 Oostenrijk~che guldens. Hoewel zij eene ernstiffe eon- 
currentie drijven met de soortgelijke fabrieken in Oostenrijk zelf, 
ondervinden de laatsten daarvan eehter geen nadeel. Integendeel 
breidt haar getal zieh van jaar tot jaar uit. 

Eveneens ontwikkeli zich meer en meer de fabrikatie der houten 
pennen voor schoenzolen, welke door de uitvinding tier verbinding 
met schroeven niet verdrongen is. In Amerika ontstaan, bloeit zij 
vooral in Oostenrijk, Zweden, Denemarken en elders; daarvoor 
wordt ahorn- en berkenhout gebruikt~ hetwelk dan ook in even- 
redigheid tot de ontwikkeling dezer industrie in prijs stijgt. De 
Amerikaansehe zoolpennen zijn piramidaal, de Oostenrijksche en 
Duitsche prismatisch van vorm; ook voor de vervaardiging van 
deze worden machines tot her kloven en schaven van her hour 
gebruikt. 

30. Het inleggen wtn fruit. Drie ondernemingen staan in Italic 
in dezen tak van nijverheid bovenaan, namelijk die van Sehwarze 
en van Fervals te Livorno, van Romanengo te Genua. Eerst- 
genoemde legt zieh op den handel in ingelegde vruehten toe, 
waarvan hij jaarlijks voor 5 of 600,000 Lire uitvoert, hoofdzakelijk 
naar de Vereenigde Staten~ naar :Nederland~ naar Duitschland, 
e n o o k  naar ~oorwegen en Rusland. Zij is niet de eenige van 
dien aard te Livorno; men felt er hog acht of negen. Die van 
Ferva]s ter zelfder plaats levert, naar gelang van den oogst van 
1000 tot 1200 ldsten gedroogde vruehten (die 200 tot 220 kg. 
wegen). De prijs van zulk eene kist bedraagt 600 of 700 Lire, 
zoodat de waarde der productie op 600,000 ~ 700,000 Lire per 
jaar kan geschat worden. Aan citroenen wordt bij een gunstig 
jaar uitgevoerd voor wel drie milliocn Lire~ overeenkomende met 
5000 kisten. 

De productcn der Genueesche industrie worden hoofdzakelijk 
verzonden naar de ¥ereenigde Staten, naar de Argentijnsche 
Republiek~ Duitschland en Nederland; her zijn meet in suiker 
ingelegde dan gedroogde vruehten. In den handel in gedroogde 
groenten welke hoofdzakelijk naar Frankrijk worden uitgevoerd 
bestaat nagenoeg geene coneurrentie. Tuingroenten behooren in 
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dat gedeelte van Italie thuis, en women in Frankrijk weinig 
geteeld, daarom is daarin geen coneurrentie te vreezen, gelijk b~j 
de eigenlijke vruchten her geval is~ die ook Frankrijk in overvloed 
oplevert. Dit is de reden waarom van deze producten in Genua 
reel werk gemaakt wordt; vooralsnog staan zij, volgens her ge- 
tuigenis der commissie~ wat behagelijkheid en aanzien betreft, 
onder de Fransche ingelegde vruchten, doeh de activiteit der 
Oenueezen zal dit nadeelig versehil wel inhalen. 

40. llet kurksnljden. Onder de kleine handwerknijverheid ver- 
dient her kurksnijden bijzonder de aandacht; van hoe groot gewicht 
dit kan wezen~ bewijzen de volgende bijzonderheden betreffende 
eene vennootschappelijke kurkenfabriek te Stockholm~ welke in her 
rapport voorkomen. Aldaar worden jaarlijks 1600 balen kurk 
verwerkt tot 20 millioen kurken; zij bezit 5 machines voor her 
snijden ~ en eenige andere voor voorbereidend werk als: sehaven 
van de oppervlakte van her kurk~ her pasklaar maken daarvan 
voor de snijmachines enz. De kosten van oprichting bedroegen 
50~000~ en die van exploitatie 28~830 Lire. Eeue werkplaats voor 
het uit de hand~ zonder machines~ vervaardigen van dezelfde 
hoeveelheid kurken zou voor oprichtingskosten 60~000~ voor jaar- 
lijksehe exploitatiekosten 40~400 Lire vereischen ; gelijk het rapport 
in de bijzonderheden berekent. 

Het gebruik van machines is zoo voordeelig in dezen tak van 
industri% dat de hierbedoelde fabriek met slechts 45 werklieden 
werk aflevert~ voor welks vervaardiging uit de hand 150 werk- 
lieden zouden noodig zijn. Echter vereischt de machinale bewerking 
reel voorzorgen~ willen de daardoor afgeleverde kurken aan alle 
vereischten van dichtheid en gladheid voldoen. Voor bierflesschen- 
kurken~ waarb~j die eischen niet zoo hoog gesteld zijn~ is echter 
de machinale bewerking verre boven her uit de hand werken te 
verkiezen 

50. Borstehnakcn. De bij her vervaardigen van borstelwerk ge- 
bezigde machines hebben in den laatsten tijd belangrijke ver- 
beteringen ondergaan. Van de machines tot her planten der 
borstelbosjes bestaan twee soorten~ de regelmatige en onregel- 
matige; de eersten kunnen per dag van 10 werkuren 30 "~ 35~ 
de tweede 25 h 30 duizend borstelbosjes in de vooraf maehinaal 
geboorde gaten planten. Beide machines kunnen dagelijks 450 '~ 
500 borstels afleveren; bij twee regehnatige plantmachines is ~el~ 
boormachine ~oldoende om den rug gereed te maken; doch bij 
elke onregehnatige plantmachine wordt eene afzonderlijke boor- 
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machine vereischt. De kosten van earste inrichting eener gewone 
borstelfabriek, van de noodige machinerie, als plant-, boor-, schaaf- 
en andere machines voorzien, bedragen blijkens de gedetailleerde 
berekening der commissie 27,295.75 Lira. 

De noodige machinerien duren, mits ze behoor]ijk onderhouden 
worden, zeer lang en behoeven geen grootcr stoomvermogen dan 
12 paardekrachteu. Z~ worden ill Engeland meestal bestaurd door 
knapen van bencdcn 16 jaren, in wie zelfs geen buitengewone 
ontwikkeling ge6ischt wordt. Ann weekloon wordt aldaar betaald: 
aan de houtwerkers 12.50 £ 15 Lire, aan de borstelwerkers 
9.50 ~ 10 Lira. De voordeelen der fabriekmatige vervaardiging 
zijn buitengemeen hoog, bij hat handwerk vergeleken; en de 
winst eener borstelfabriek kan op 75 '~ 125 pCt. gerekend worden, 
gelijk uit hat volgend voorbeeld bl~kt. Een dozi.jn borstels kosten 
in den groothandel gemeenlijk 8.75 Lira,  of 1.25 Lira minder dan 
vroeger~ toen daze tak van nijverheid geheel zonder machines ge- 
dreven werd. De kostende prijs bedraagt bij machinale vervaar- 
diging echter niet mear dan 3.75 Lire, als volgt verdeeld: borstels 
2.29 Lira; hour 0.47 Life; koperdraad 0.10 Lira; voor hat schaven 
0.06 Lire; hat afsnijden der borstels an doorboren van den rug 
0.10 Lire;  hat afwerken 0.35 Lira; nazien, verpakking enz. 
0.39 Lira. 

Daze tak van nijverheid zou volgens de commissie in Italie, waar 
paardenhaar en borstels zoowel als hour lager in prijs zijn dan in 
Engeland en Amerika, met zeer veal voordeel in te voeren wezen. 
Eene fabriek, die zich met hat vervaardigen van drie soorten van 
borstels bezig hield, zou minstens op eene bruto-winst van 75 
pot. kunnen rekenen. Bij hat maken van 1500 borstels per dag 
zou de winst op den arbeid 375 Lire per daffy of112~500 Lire per 
jaar van 300 werkdagan kunnen beloopen. 

60. llct snijden in hout Daze tak van nijverheid bloeit volgens 
de commissie te Florence sedert een twintigtaljaren, vooral sedert. 
1560. De producten, hoofdzakeIijk in kleinere voorwerpen bestaunde, 
vinden niet sleehts eene gretige markt in Italie zelf, maar geven 
aanlaiding tot een belangrijken uitvoer naar Duitschland, Engeland, 
Amerika en Rusland, omdat zij hat Zwitsersche werk in ac]t~w;, her 
Engelsche, - -  hetwelk overigens door de commissie hoog geroemd 
wordt, - -  in artistieke opvatting overtreffcn. Hat Engelsche snijwerk 
zegt de commisie, staat boveu elk auder, wat soliditeit en afge- 
werktheid betreft; maar er ontbreekt her fijne en gracieuse aan~ 
waardoor, vooral in kleine, maar tevens in groote stakken he~ 
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Italiaansche zoo voortreffelijk is. Her Engelsche werk is meer ge- 
polijst~ meer afgewerkt en even correct; het Italiaansche draag~ 
her stempel tier kunst in weinige trekken, en bezit racer losheid 
en bevalligheid. Zij schrijft dit achterstaan van de Engelsche 
producten veer een gedeelte toe ann her te fabriekmatige der be- 
werking~ waardoor echter de prijzen wederom lager kunnen wezen~ 
hoewel de n a t e  melden hooge dagloonen bier wederom tot op- 
driiving werkzaam zijn. Niettemin deelt zij mede di~t reel Engel- 
schen bestellingen te Florence doen; wat de nabootsingen van 
antieke voorwerpeu betreft~ waarvan de afzet naar Engeland en 
Amerika zeer greet is~ daarin worden de Florentijners door de 
buitenlanders niet overtroffen. 

De arbeidsloonen veer bekwame artistieke werklieden zijn in den 
laatsten t~id hoog gestegen; vroeger was een goed werkman te 
krijgen veer 3 of 3½ Lire~ thans veer niet minder dan 7 of 8 Lire 
daags. Hoe hoog ook bij voorheen vergeleken~ bij vergelijking met 
de buitenslands betaalde loonen zijn ze hog laag. Een bekwaam 
beeldsnijder kan in Amerika 25 ~ in Engeland 15 ~ ja 18 Life daags 
verdienen. 

Ook in Siena wordt de houtsnijkunst beoefend~ en heeft zichin 
den laatsten tijd meer ontwikkeld in de richting van luxe en com- 
fort-meubelen. Alles wordt daar hog met de hand bewerkt~ men 
bezigt er volstrekt geene maehinerie ~ hetgeen te Florence ook slechts 
bij uitzondering geschiedt. De beroemde fabriek van Barbetti~ 
welke uitstekende kunstenaars onder hare ge~mployeerden en werk- 
lieden telt~ maakt eene uitzondering; zij bezit machines veer 
fineerzagerij en cireuleerzagen~ veer oplegwerk enz. Doeh veer 
het eigenlijk kunstige van den arbeid kan de fabriekmatige 
bewerking her uit de hand arbeiden onmogelijk verdringen noch 
vervangen. 

70. IIet  stoelenmaken. De stoelen~ te Glfiavari (in Ligurie) ge- 
maakt~ zijn gunstig bekend, Op de Internationale Tentoonstellinff 
te Parijs bekroonde de jury gewone stoelen van den besten vorm 
en uitstekend gemaakt,  waarvan de prijs niet meer dan 1.60 h 1.70 
Lire her stuk bedroeg. Aan twee fabrikanten van Chiavari werd 
eene medaill% ann alle anderen~ welke reeds meerraalen bekroond 
geweest waren~ eene eervolle vermelding toegekend. Daar ter 
plaatse bestaan thans 12 stoelenfabrieken met 150 werklieden~ 
mannen en vrouwen~ terwijl een zestigtal andere in her gebergte 
]lout hakken. Telken jare worden er meet dan 25 duizend stoelen 
)'an betere hoedanigheid a~eleverd;  de grondstof vertegenwoor- 



(; 13 

digt eene waarde vail 75,000 L., ]let arbeidsloon bedraagt 50,000 L. 
Daar deze stoelea 7 L. per stuk kosten, bedraagt de onzuivere 
opbrengst 175,000 L., de winst 50,000 L. Ook zijn er 12 fabriekeu 
van gewone stoelen, welke aan 120 werklieden arbeid verschaffen en 
jaarlijks 5900 stoelen afieveren. De grondstoffen kosten 36~000 L. ,  
her arbeidsloon 18,000 L.; de verkoopprijs bedraagt gemiddeld 
2.20 L. voor den stoel zelf~ verhoogd met 1 Lira voor de uit 
bladriet gevIochten zitting. Het vlechtwerk wordt door "~rouwen 
verricht. Ook werden op de Weener tentoonstelliug beukenhouten 
stoelen uit Chiavari bekroond, die niet meer dan 1½ Lire kostten 
en zoozeer de aandacht trokken, d a t e r  van werden aangekocht 
als modellen voor de musea van handwerknijverheid te Maria- 
brunn, Hamburg en Pest. 

8o. IIet  handsehoenen lnaken. De "~ervaardiging van zoogenaamde 
glac/-handschoenen bloeit in Noordelijk Italie tegenwoordig alleen te 
Milaan~ waar niet minder dan 70 wezenIijke handschoenenfabrieken 
bestaan, behalve de kleinere werkplaa~sen~ welke voor 10 of 12 
winkels arbciden. Zij word aldaar omstreeks eene kwarteeuw ge- 
leden overgebracht door fabrikantcn uit Grenoble, in welke stad 
witte glacd.handschoenen van tweede qualiteit, goedkoop doch 
slecht vervaardigd werden; met eenige fransche werklieden voor 
hot knippen en naaien ~ zetten zij zich te Milaan neder, tegelijk met 
een industrieel uit dezelfde stad afkomstig,  die naar Milaan zijne 
vellenververij overbracht; weldra hadden ~ilaneesche werksters 
hot work geleerd en toen, wegens de goede hoedanigheid der 
vellen~ her fabrikaat weldra gezocht werd, begaven zich ook vole 
inlandsche fabrikanten in dozen tak van industrie. De Milaneesche 
haudschoenen werdeu al spoedig boven die van ~Nal)els en van 
Weenen verkozen, en zelfs met die van Parijs gelijk gesteld. 
ttoofdzakelijk worden de handschoenen vervaardigd uit lamsvellen; 
de gewone soort komt uit degroote, de fijnere soorten uit de kleine. 
Ook worden er geitenvellen gebezigd, doch alleen voor de bui- 
tengewoon fijne soorten. De vellen worden allen in de beste 
hoedanigheid in Italie zelf gevonden. De Zuidelijke provincien, 
Sicilie, Toskane, de Romagna, Emilia en Piemont leveren lams- 
vellen; de geitenvellen komen uit de bergstreken, uitLombardij% 
Bergamasco, Brescia eu de Valtelina. 

In en voor de bovenvermelde Milaneesche fabrieken en voor de 
winkeliers zijn 350 knippers, 150 sorteerders en ongeveer 3500 
naaister% gewoonlijk thuis en op stuk werkende werkzaam. Ook ziin 
er zes vellenvevvet'ijcm Ee.  k.ippov of kuipster kan gemiddeld 10 
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dozijnen handsehoenen per week van zes dagen snijden; dlt maakt 
500 dozijnen in her jaar~ en geeft 900 Life. De sorteersters ont- 
vangen een vast dagloon van 1 Lira;  de naaisters kunnen gemid- 
dold een dozijn handsehoenen per week ~ dus 50 in her jaar afleveren ; 
zij ontvangen daarvoor 150 Liro~ of een dagloon van 50 centesimi. 
Deze cijfers verzamelende verkr~igt men eene produetie van 175~000 
dozijnen in her jaar, tegen een arbeidsloon van 885,000 Lire. Slaat 
men de prijzen der drie verschillende quallteiten ~ ordinaire (18 L.),  
fijne (24 L.) en zeer fijne (28 L.) handsehoenen d o o r e e n ~ -  
waarbij dan weer her onkel of dubbel stikken~ de versehillende 
kleuren~ enz. van invloed zijn~ - -  dan kan men veilig een gemid- 
delden handelsprijs aannemen van 21.60 Lire~ zoodat de geheele 
waarde van her jaarlijkseh fabrikaat 3~780~000 Lire bedragen zou. 

De eommi sie aeht deze industrie veer uitbreiding over geheel 
Italie on veer verbetering zeer vatbaar ~ mits men er zieh overal op 
toelegge her Milaneesehe fabrikaat in qualiteit te evenaren. De 
grondstof is in Italie zelf overvloedig voorhanden~ de arbeids- 
loonen zijn er laag; niet slechts heeft deze industrie dus op de 
inlandsche markt geene eoncurrentie te vreezen~ maar ze kan 
zelfs op de buitenlandsche markten eoneurreeren. Een voordeel 
dezer industrie ligt in de arbeidsversehaffing aan zoovele vrouwen; 
wel is her verdiende loon gering~ maar her wordt verdiend in de 
woning~ en hot kan verdiend worden zonder dat de vrouw den 
huiselijken haard verlaat~ en de huismoedorlijke plichten veron- 
achtzaamt. Van naaimaehines wordt veer dit werk over her alge- 
meen hog weinig gebruik gemaakt; op deze verbetering~ welke 
zoowel veer de naaisters voordeelig als veer her fabrikaat gunstig 
is~ vestigt de eommissie uitdrukkelijk de aandaeht. 

De Napolitaansche handschoenen hebben allengs van hunnen 
goeden naam verloren; toeh w o r d t e r  nog reel van dit fabrikaat 
uitgevoerd. In 1872 werden uitgevoerd: gewone handschoenen 
182~237 kg. ~ en glaed handsehoenen (in verschillende tarieven af- 
zonderlijk bolast) 1,550~872 kg. De Italiaansche handschoenen- 
fabrieken hebben echter in haar eigen land nog gelegenheid genoeg 
om haar fabrikaat te plaatsen; her gebruik van handschoenen 
schijnt daar te lande zeer algemeen. Van dit artikel werd inge- 
voerd: in 1870 veer 33~063 Lire; in 1871 veer 45~912 Lire; in 
1872 veer 61~482 Liro. Deze toeneming was geen gevolg van in- 
slapen der inlandsehe nijverheid; immers in 1870 werd aan hand- 
schoenen uitgevoerd veer 1~250,365 Lire; in 1871 veer 1~883~280 
Life;  in 1872 veer 2~858~675 Lire. 

Eeoc, 1878. 42 
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90. Str,owerk. In de omstreken van Venetie wordt van her stroo- 
vlechten wel eenig werk gemaakt;  echter geschiedt dit op eerie 
kleine schaal. In Toskane daarentegen heeft deze tak van industrie 
eene aanzientijke ontwikkeling verkregen~ vooral te Florence; waar 
vooral vrouwen dien ten harent beoefenem Indien een fabrikant 
of koopman strooband vertangt,  bestelt h~ her bii den zoogenaam- 
den .fattori, o, die de uitgezochte stroohalmen ann de werksters 
uitdeelt~ en dus eigenliik deze industrie beheerscht. De halmen 
worden niet genaaid, maar gevloehten of gedraaid tot zeven-, elf- 
of twaalfhalms strooken; voor stroohoeden worden er zelfs van 13 
halmen gevlochten. In den toestand waarin de werksters her op- 
leveren~ wordt her strooband echter niet in den hmldel gebraeht~ 
doch eerst nog gebleekt en op vaste maat gesneden en~is her voor 
stroohoeden bestemd~ naar de eischen der mode gevormd. Dit 
product vindt gretige en vaste markten in Frankri)k en Duitsclfland; 
de afzet naar Engeland en Amerika is niet zoo regelmatig;  vooral 
in her laatstgenoemde land h~ngt zij geheel van de mode af. In  
her eene jaar  is vooral te New-York de vraag naar Florentijnsche 
stroohoeden zeer groot;  in een under wordt daar alleen strooband 
voor eigen modellen verlangd. De grootste d~bouch4s voor stroo- 
hoeden van gewone qualiteit worden gevondeu in Australie en 
andere Britsche kolonien~ alsmede in eenige landen van Zuid- 
Amerika~ welke u~tvoer gemeenlijk over London en Parijs gedreven 
wordt. 

Ten onreehte wordt dit stroowerk door velen als een soort van 
natuurlijk monopolie van Florence beschouwd, tier wordt ook op 
groote sehaal in de omstreken van Fermo (in de ]~arken)~ en op 
kteinere elders in ltalie gemaakt;  de stroohoeden-industrie hoort 
echter meer bepaald te Florence thuis. Buiten Toskane wordt ge- 
woonlijk de arbeid door kiuderen verrieht,  en voor de buitenland- 
sehe~ voornamelijk Amerikaansche markt  gewerkt. Yertrouwbare 
eijfers ziin van de productie van dezen tak van nijverheid niet te 
geven~ ten deele omdat de handelaars daaromtrent her geheim be- 
waarden~ ten deele omdat de bekend geworden cijfers wegens her 
opkoopen en ook binnenslands verzenden en verkoopen van het 
stroowerk volstrekt nie~ als zuiver waren a~n te merken. 

10(,. Kant maken Er zijn drie soorten van kant:  lo de eigenlijk 
kunstige~ geheel met de naald vervaardigd~ een soort basrelief 
van garen of zijden draad vormende; 2o de eigenlijk industrieele 
kal~t~ met spoeleu geknoopt~ die her midden houdt tusschen kunst- 
en fabriekwerk en in vele opzichten de eerste soort kan nabij- 
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komen. De prijs daarvan is aanzienlijk lager ,  en de qualiteit is 
hog zeer voor verbetering ~,atbaar; 30. de louter kunstmatige 
kant~ tulle geheeten. 

Her is merkwaardig~ dat voor dit soort van werk nog steeds 
meet  aandaeht wordt geschonken aan de qualiteit van her werk 
zelf dan aan de verbetering der hewerking~ waarin dan ook gelijk 
bij de Weener  tentoonstelling gebleken is,  weinig nieuwigheden 
voorkomen. Bij her x, ervaardigen der oigenlijke kant  gaat men 
altijd hog op de oude manier te werk ,  een noodwendig versehijnsel 
bij elk werk~ waar her d,,ssein met groote bezwaren der uitvoering 
te kampen heeft. Hierbij is de teekenaar niet vrij meer~ maar  
moet zich onderwerpen aan de eischen der technisehe bewerking. 
Bovendien is voor her maken tier teekening eene groote mate van 
vaardigheid en bekendheid met het werk noodig,  welke aan de 
niet Fransehe kantwerkers~ gelijk de Boheemsche bijvoorbeeld~ 
die zooveel moeite doen om hun tak van nijverheid te verheffen~ 
de verpliehting oplegt om~ althans in den aanvang~ te doen werken 
naar  de fraaiste teekeningen der Parijsehe kunstenaars. Waar  deze 
tak van nijverheid dan ook bloeit~ voor de sierlijkheid van her 
werk is hij afhankelijk van Parijs of van Belgie. Deze toestand 
wordt nog bevestigd door de mode~ welke steeds naar navolging 
vraagt  van de oude Brabantsehe kanten uit de 18~ eeuw, hoe 
smakeloos eu hoe stijlloos de teekening daarvan ook in den regel 
zij. Men behoeft de in Engeland~ Belgie en Frankri jk vervaardigde 
imitatien der oude Valeneijnsehe en l~echelsehe kant maar te 
bezien~ om zieh te overtuigen van hut onverdienstelijke tier desseins. 
De oude modellen hebben eehter deze verdienste dat zij~ hoe fijn 
ook geweven~ lets solieds en compacts hebben. 

De voornaamste voorwerpen in kantwerk ,  shawls~ mantilles 
fichus~ garnimren enz ,  hetzij wit ,  hetzij zwart~ die wegens 
uiterlijk aanzien en voortreffelijkheid van bewerking de allereerste 
plaats innemen~ zijn ongetwijfeld de naar den Franschen stij| ver- 
vaardigdb~ hetzij ze uit Belgie~ Frankr i jk ,  Oostenrijk of Saksen 
komen. Her dessein der Spaansche kant  bestaat gewoonlijk uit 
groote en zware lijnen~ die eene rand vormen;  daarboven en in 
bet midden vindt men bloemen: bladeren~ halmen~ nu eens dieht 
op een~ dan weder met groote tusschenruimten verstrooid~ waar- 
tussehen her fond zichtbaar is. Deze wijze ~an versieren strookt 
wel met de fijnheid en lichtheid der stof; maar al zeer licht loopt 
men daarm de gevaar dat her dessein 6f te verward~ 6f te ijl 
wordt. Bij deze kant is vooral de fijnheid der ddtails opmerkelijk~ 
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maar her geheel maakt niet zulk een fraaien indruk als de ge- 
roemde kanten ui~ de 17e eeuw, die gedragen werden over 
kleedingstukken van gekleurde z~jde, waarop hare schoonheid 
uitkwam. Ill de werken van den nieuweren tijd zoekt men vergeefs 
naar die sierlijke smalle lijnen, die in her werk van de vroegere 
eeuwen den overgang vormden tussehen de doorziehtige, lichtere 
en de zwaardere partijen van her dessein. 

Om van de teehniek tot de statistiek over te gaan, moet men 
zieh eerst een juist denkbeeld vormen van de beteekenis der 
vrouwelijke handwerken ten opzichte van her getal werksters en 
her door haar verdiend loon. Daar Parijs de hoofdzetel is dezer 
nijverheid, zal her noodig zijn eenige cijfers betrekkel~k deze stad 
mede te deelen. Bij de laatste enqugte is gebleken dat van de 
3970 naaisters 288 fr. 3 en 168 meer dan fr. 3 daags verdienen. 
De modenaaisters verdienden: fr. 3 (2000) en meer (295) in witte 
goederen, fr. 3 en meer (282) in de confection,; 66 pCt. verdienden 
hoogstens fr. 2.25, de overigen fr. 3 en meer. Deze soort van 
vrouwenarbeid wordt her hoogst betaald. 

Wil men den omvang beoordeelen van de kantindustrie in 
Frankrijk, welken zij door de besehermlng van keizer Napoleon I I I  
heeft bereikt, men heeft slechts uit her rapport van den heer 
F. Aubry over de Wereldtentoonstelling van 1867 (klasse 33, 
groep 4) de volgende gegevens te trekken: 

,Alle in Frankrijk voor de kant bijzonderlijk vervaardigde 
grondstof, - -  de fijne garens, - -  wordt binnenslands verbruikt. 
Men schat her getal kantwerksters in her gansche land op 240,000 ; 
[volgens Mrs. Bury-Palliser 200,000]. De fransche kant vindt in 
alle landen der wereld eene willige markt,  in Europa, in de 
Yereenigde Staten, Brazilie, de Levant en Indie. De jaarlijks 
uitgevoerde hoeveelheid wordt op 100 millioen franks geschat; de 
kantwerksters in geheel Europa worden op 500,000 geschat, zoodat 
Frankrijk daarvan ongeveer de helft bezit." 

Neemt men nu aan dat de grondstof hoogstens 10 pot. van de 
waarde van her fabrikaat vertegenwoordigt, dan zou deze industrie 
minstens 90 millioen jaarlijks aan Frankrijk verschaffen. 

In een zeker gedeelte van dat land heeft zij eene zeer merk- 
waardige uitbreiding verkregen. De in den handel als denldles du 
Pt~ bekende kant wordt te Puy en in her geheele departement 
Haute-Loire en de aangrenzende streken van Loire, Ardgche, 
Loz~r% Oantal en Puy-de-d6me (her voormalige Auvergne) ver- 
vaardigd. Geen vrouw in die s~reken of zij is kantwerkster i 
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h{er houden zij zich her gansche jaar door, 15 uren per dag, 
elders slechts gedurende een gedeelte van her jaar met dien arbeid 
bezig. In deze streken felt men de kantwerksters tot 130 £ t40,000. 
De vrouwen zijn daar bekend om hare werkzaamheid, huishou- 
delijkheid, ordelievendheid, en geschiktheid veer neringen; zij 
geven stof veer her spreekwoord: 

, .4vet ~,rame du Puy,  heroine de Lyon 

Oa det,ait # i r e  exceltenle maison." 
Van de vroegste jeugd af worden de kinderen in her handwerk 

onderricht; zelfs her speelgoed veer de meisjes bestaat in kant- 
werkstersgerij. , Chez le8 femme,  de Felay, - -  zegt een schrijver, 
die deze streek bezocht, - -  le carreau est une vdrilabie Tassiou; 
aervant de jouet ~ l'e~au~, de gagne~ai~ ~ la femme,  il devienl Tour 

le8 oidlles de~4elli~re, une distraclio~ ~dcessaim." 
Her arbeidsloon is verschillend. Te Oraponne (N. van Haute Loire) 

verdien~ de kantwerkster 3 fr. daags; te Prandelles (Z.) hetzelMe 
loon in de week of in de veertien dagen. De zedelijkheid is over 
her algemecn goed. 

Van de productie z~n geen cijfers te geven; alleen is her bekend 
dat in de omstrekeu van Puy veer meer dan eon millioen wordt 
geplaatst aan zijden, wollen en katoenen garens door de kant- 
werksters verwerkt. Schat men deze grondstof op 66n zesde van 
de waarde van her geheel dan zou er jaarlijks in dat bergland 
veer 5 of 6 millioen aan arbeidsloon worden verdiend, zijnde ge- 
middeld van ft. 0.40 tot fr. 0.50 per werkster en per dag. 

Ook elders bloeit deze nijverheid. In Cataloni~ zijn 34000 vrouwen 
werkzaam in he~ vervaardigen van blondes; te Almagro geeft zij 
aan meer dan 12000 vrouwen arbeid. Sedert de zestiende eeuw 
heeft men zich in Engeland op de vervaardiging van kant~zoowel 
uit de hand als machinaM bewerkte, toegelegd; de Iersche kant 
vindt zelfs te Parijs cone goede markt. In de graafschappen Brad- 
ford, Northampton, Buckingham en Oxford werden in 1862 wel 
25 '00 kantwerksters gevonden. De in Saksen en Bohemon ver- 
vaardigde guipures zijn beroemd; doeh Belgie spant hierin de kroon. 
Daar te lande vindt men 700 kantfabrieken met 150~000 werksters, 
on 300 kantwerkstersscholen met meer dan 750~)0 leorlingen. De 
uitbreiding dezer industrie heeft in her zuidwesten des lands her 
pauperisme krachtig in den weg getreden. 

Laat ons thans zien hoe her met dezen tak van nijverheid in 
Italie staat. Te RapMlo, Porlofino en Santa Margherita (Ligurie) 
vindt men op eeno bov01king van 18773 zielen 7285 kantwerksters. 
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Ook daar is her kantwerkeu eene ware volksindustrie. Zeodra de 
meisjes 5 jaren oud zijn, worden zij naar de kantscheol gezonden; 
binncn 4 of 5 maanden leeren zij eenvoudige werkjes en worden 
daarna aan moeiIijker work gezet~ altijd van wit kateen garen; 
vervoIgens gaan zij tot hot werken met zijde over, zeodat een 
15-jarig' meisje eene velleerde kantwerkster is. Men ziet haar op 
de drempels tier huizen en aan de kanten der wegen met de kussens 
zitten, waarop hare vlugg'e ringers de spoeltjes heen en weder 
werpen en de sierl~jkste werken voor den dag brengen. Eigenlijke 
kanffabrieken vindt men daar nieL De vrouwen en meisjes van 
bemiddelde gezinnen keepen zelve garen, zijde an patronen~ werken 
voor eigen rekening, en verkeopen haar work aan de winkeliers. 
De behoeftigen, de eigenlijke arbeidsters, ontvangen garen, zijde 
en patroon van den koepman, aan wien zij tegen een overeenge- 
komen leon hot work afleveren. De kooplieden betalen in verheuding 
tot de grootte van her work an de kestbaarheid der vervaardigde 
stukken, een per meter berekend loon~ dat gemiddeld op 80 cent. 
per dag uitkomt. De bekwaamste werksters kunnen 1.40 h 1.50 
Lire daag's vcrdienen; hot laagste dagloon bedraagt 40 cent. 

Te Rapallo word~ in elke nering, van den manufaetuurwinkel 
af' tot de vruchtenuiistalling toe, kant verkoeht ; daarenboven worden 
er vole winkels gevonden, waar uitsluitend dit artikel te koopis. 
Te Santa Margherita vindt man daarentegen een twintigtal ge- 
zinnen, die zich uitsluitend op den groothande] in kant toeleggen; 
zij exporteeren aanzienlijk, hoofdzakelijk naar Zuid Amerika, en 
hebben met dezen handel greote kapitalen verdiend, die nog van 
jaar tot jaar toenemen. De witte kant voor kerkelijk gebruik veordt 
incest te Rapallo en Portofino vervaardigd; ook in daze bestaat, 
een uitgebreide uitveerhandel op Amerika. De zwarte kant wordt 
hoofdzakelijk te Santa Margherita vervaardigd; de werksters aldaar 
zijn bekwamer en werken met meer smaak in verschillende ma- 
nieren. Daar maakt men ook de voorwerpen voor vrouwenkleeding 
van de rijkste patronen, mat arabesken, bloemtuilen en dergelijken, 
als shawls, mantilles, zakdoeken, halskragen onz. Man ziet er 
shawls van twee vierkau~e meters en dames-mantiljes, die bij 1.6 
m. breed, 4: of 5 m. lang zijn. A1 doze voerwerpen zijn uit 6dn 
stuk vervaardigd, en bestaan niet, gelijk meestal her kantwerk 
van fi'anschen oorsprong, uit aaneengezette stukken; zij worden 
ook niet door kunstmiddelen , opgemaakt",  gelijk met de meeste 
buitenlandsche kant hot geval is. 

Do s~atistiek van den buitenlandsehen handel geeft inliehtinffen 



655 

betreffende den uitvoer van kant. Bij her eentraal bestuur komeu 
dis gegevens in betrekkelijk de voornaamste kantoren van uitvoer~ 
waarin dc haudelsboweging van de kleinerc daaronder gelegen 
kantoren begrepen is. Daar nu in de kuststreken beoostcn Genua 
hoofdzakelijk te Santa Margherita,  R~pallo en Portefino de kant- 
industrie thuis behoort,  kaa men gerustelijk aannemen dat de in 
de handelsstatistiek vail Genua als ovei, zoo uitgevoerd voor- 
komende producten vaa dezelve uit do genoemde pl~atsen afkomstig 
zijn. Wat den uitvoer naar ZwitseHand betreft,  is her niet stellig 
uit te maken uit welk gedeelte des lands de goederen afkomst ig  
zijn ~ daar zij eerst aan hot kantoor van uitvoer zelf van do noodige 
beseheiden~ waarin de herkomst nie~ speeiaal vermeld werdt ,  
werdcn voerzien. 

Veer den uitvoer ~,an kantwerk uit de genoemde plaatsen nu 
kunnen de volgende eijfers worden medegedeeld: 

in 1868 111,~ kg. ter waarde van 779~800 Lire;  
, 1869 1125 , , , , 787~500 , 
, 1870 897 , , , , 627~900 , 
, 1871 1751 , , , , 1~225~700 , 
, 1872 2295 , , , , 1~607~500 , 

Hieruit bliikt dat in de beide laatste jaren de heeveelheid en 
de waarde der uitgevoerde kant aanzienlijk zijn toegenomen. De 
~velvaart is te Santa ~Iargherita ongeloofelijk vermeerderd~ zoowel 
wegens den bloei van den handel op Amerika~ als wegens den 
terugkeer van vele voormalige h~woners der plaats uit doze verre 
gewesten met aanzienlijke overgewonnen kapitalen. Hot zeu bijna 
ongeloofelijk schijnen tat hoe greoten trap van welvaart en van 
handelsontwikkeling do bevolking van dat gelukkig oord is geklom- 
men~ en welk eene schoone toekomst zij te gemoet gaat. Men 
hebbe slechts te zorgen veer hot versehaffen van goede patronen, 
en riehte er eene school op veer teekenonderrigt en van kunst 
toegepast op de nijverheid. 

De bevelking van de emstreken van Genua vervaardigt kant- 
strooken. ¥oor  de firma Tessada te Genua werken een zestigtal 
~¢rouwen. Zij bezigen daartoe garen en fijne zijde~ veer een ge- 
dcelte oak katoen~ maar hoofdzakelijk garen. Hot werk gesehiedt 
alles uit de hand~ met de naald en zonder werktuigen. De jaar- 
lijksche productie~ goring wegens do sehaarsehte van goede werk- 
sters~ bedraagt veer de genoemde firma 50 ~ 60~000 Lire. De 
gezagvoerders en zeelieden van de schepen die nit Ligurie op 
Amerika varen plegen hiervan kleine hoev~elheden medetevoerenj 
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v]aar dit werk gemeenlijk laag in prijs is en daarvan reel wordt 
uitgevoerd. De hoofden van genoemde firma gevoelen de behoefte 
aan groote lokalen~ waarin alle kantwerksters en borduursters 
kunnen vereenigd worden, om te arbeiden onder een geregeld 
toezieht en naar bepaalde patronen~ die vaste teekenaars zouden 
leveren. Aldus zouden zij eene groote produetie kunnen verkrijgen~ 
en de produeten door. handelsreizigers door de geheele wereld 
kunnen bekend maken. Tegenwoordig zoekt een koopman in een 
of ander modejournaal een patroon en stelt dat aan de werksters 
ter hand, die her zeer gemakkelijk nawerken. Men staat verbaasd 
over de vlugheid, waarmede zij werken; sommigen hebben, bij 
her maken van kantstrooken twee of drieduizend klossen bij afwis- 
seling te gebruiken, en toeh gaat her werk met de grootste vaar- 
digheid en nauwkeurigheid voort. Geen enkel onder de Genueesche 
industrieelen heeft nog her denkbeeid gehad om met weefstoelen 
en stoomwerktuigen te doen werken, noeh alle werksters tot eene 
fabriek te vereenigen. Er bestaat geen eoneurrentie~ geen onder- 
nemingsgeest in deze industrie. Alleen de firma Tessada maakt 
kantstrooken in wit en zwart, en in borduurwerk van garen. 

Te Venetie gaat de kantindustrie eerie goede toekomst tegemoet. 
Reeds in de middeneeuwen was zij eene nationale roem; in de 
zevende eeuw waren de Yenetiaansehe kanten beroemd. In her 
begin van de 16e eeuw werd hier de puuto ta[/lialo voor her eerst 
uitgevonden~ in 1530 was Venetie in her bezit eener bloeiende 
kantwerksterssehool. 

De twee volgende tot de kantindus~rie betrekking hebbende 
instellingen hadden wij her genoegen in de laatste maanden te 
Yenetie in werking te zien. 

lo. De kantwerksterssehool te Burano~ waaraan eene werkplaats 
verbonden is met 100 werksters die des zomers zes en des win- 
ters vijf uren arbeiden. Her getal afgewerkte meters kan niet in 
bijzonderheden worden opgegeven~ omdat daarbij een seherp 
onderscheid gemaakt moet worden naar de breedte van her werk 
en de moeielijkheid of gemakkelijkheid van de steek~ doch vol- 
gens eene opgave van de directriee kan de school gemiddeld 
jaarlijks 200 meters kant leveren. De prinses [thans koningin] 
Margare~a en andere hooggeplaatste vrouwen geven aanzienl~ke 
bestellingen aan de school. 

2o. De naamlooze vennootsehap voor her vervaardigen van kant~ 
welke zieh de verheffing van die industrie~ zoowel war her naald- 
werk als he~ kussenwerk betreft~ ten doel stelt. Zij werk~ m~¢ 
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{~en kapitaal van 80,000 Lire, in 400 aandeelen van 200 Lira 
verdeeld. Wij moeten haar afzonderlijk noemen omdat zij te 
Pellestrina en te Yenetie werkt. 

¥roeger vond men te Pellestrina 3000 kantwerksters~ onder de 
leiding staande van zoogenaamde maestre~ welke even inhalige 
monopolisten als onwetend waren. Her arbeidsloon was zoo gering 
dat her de bevolking nauwlijks voor hongerlijden kon behoeden i 
her bedroeg namelijk niet meer dan 20 h 30 centesimi per dag. 
De armoede was zoo groot dat er telken jare in den winter 
ettelijke mensehen naar waarheid van honger en gebrek omkwamen. 
:Die welgesteld genoemd werden |eefden er van pole~da en vruchten~ 
en in weinige jaren werden 200 van de beste woningen gesIoopt, 
omdat de eigenaars de belasting niet meet konden betalen. Doeh 
sedert de genoemde maatsehappij te Pelles~rina opgetreden is~ 
heeft zich eene geheele omkeering geopenbaard. Er is geld in 
omloop; de lompen~ waarmede de ellendige bevolking zieh dekte~ 
hebben voor behoorlijke kleederen plaats gemaakt; de ongelukkigen 
hebben gezondheid~ zindeli~kheid en goede voeding leeren kennen. 
Her gemeentebestuur heeft een voormalig klooster tot gasthuis 
voor behoeftigen ingerieht; men vindt er een telegraafkantoor en 
denkt zelfs aan de opriehting van een logement. 

De maatschappij heeft in de zes maanden~ welke zij felt 850 
werksters in dienst genomen~ welk getal bij her toenemen der 
bestelllngen weldra tot 1000 klimmen zal. Men vindt er eene 
kostelooze ambaehtsschool met 80 leerlingen~ waarvan de helft 
reeds tegen volleerde kantwerksters op werkt; eene dergelijke 
school met 40 leerlingen bezit de maatschappij te Yenetie; voor 
de opriehting eener derde te Chioggia is reeds de vereisehte vet- 
gunning verkregen~ en op aandrang van her gemeentebestuur van 
Mira zal aldaar weldra eene vierde worden opgerieht. 

De werksters arbeiden thuis en op stuk; te Pellestrina waar 
her moeilijkste werk gemaakt wordt~ wordt de arbeid uitbesteed. 
Her arbeidsloon bedraagt voor de meisjes van 30 tot 60 eent.~ 
~¢oor do vrouwen 75 cent. tot 1.50 Life per dag~ natuurlijk in 
evenredigheid van vlugheid en vaardigheid. De werktijd is onbe- 
paald, wegens her werk op stuk~ doeh men kan aannemen dat de 
gemiddelde winst 1 Lira voor 10 of 12 werkuren~ naar gelang der 
vaardigheid van de werkster~ bedraagt. Hierbij moet in aanmer- 
king genomen worden dat her werk volstrekt niet vermoeiend is; 
men vindt vrouwen die sedert jaren reeds 17 of 18 uren per dag 
werken en de beste gezondheid genieten. 
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De producten z!in , wat de bij de maat verkochtc kantstrooker[ 
betreft buiten kijf borer dan die van Genua~ Santa Margherita~ 
Rapallo, Cagliari en Cant i r ;  zij kunnen wediivercn met die van 
Puy,  welke veelal tot model genomen worden. Ook levert de 
maatsehappij nabootsingen van oudc Venetiaansche kantwerken,  
die men nergens ter wereld zoo good vervaardigen kan. 

De maatsehappij heeft agenten in Italic,  Oostenrijk, Duitseh- 
land, Rusland, Frankri jk,  Engeland,  :Noord- en Zuid-Amerika. 
De producten van Po'llestrina zijn gezocht en kunnen elke eon- 
currentic wedcrstaan, gelijk de aanzienlijke bestcllingen, zoowel 
veer Italic als veer het buitenland bewijzen kunnen. 

Doze lofwaardige maatschappij legt zich niet uitsluitend toe op 
verlevendiging tier handwerknijverheid , maar meer nog op de out- 
wikkeling daarvan door ambachtsseholen. Teen een van de leden 
der commissie medebestuurder word van de school van kunst toe- 
gepast op de nijverheid, kwam bij hem hot denkbeeld o p o m  eene 
dergeliike meisjesschool te stichten, welke meet bepaald de kant- 
industrie op hot oog zou hebben. Kerr hierop verrces de boven- 
genoemde school te Butane,  cn thans is de even gcnoemde maat- 
schappij werkzaam om dergelijke scholen te stichten te Venetie, 
op de eilanden en in andcre plaatsen in doze provincie, waarin 
ook een op de behoefteu dozer nijverheid berekend teekenonderwijs 
zal worden gegeven; ook wil zij de bestaande gemeentelijke en 
bijzondere industrieseholen ondersteunen. I te t  bestuur wordt door 
eene commissie van dames bijgestaan, waarin de prinses Giovanelli, 
de gravin Marcello en andere voorname vrouwen reeds blijken 
gaven van hare belangstclling in hot welzijn der bevolking, en 
van hare bereidwilligheid om mode te werken tot de ontwikkeling 
van dozen smaakvollen tak van handwerknijverheid. 

Hot zal niemand verwonderen dat de commissie zooveel meer 
aandacht wijdt aan hot kantwerk dan aan de andere takken van 
nijverheid, die zij in hare rapportcu bespreekt. Bij de bewerking 
is die uitvoerigheid ook in acht geuomen; alleen zijn vele tech- 
nische bijzonderheden weggelaten die, van hoeveel belang veer de 
industrie zctve ook, veer hot publiek van minder gcwicht te achtcn 
zijn. A1 war echtcr over den omvang van dit yak in hot rapport 
voorkomt,  is in dit overzieht bchouden, omdat hot ook veer :Neder- 
land van zeer reel belang is. De kantwerkerij is een vrouwcn- 
arbeid bij uitnemendheid~ een arbeid die in de haishouding kan 
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worden verr leht ,  en een waarin zooveel afwisseling hes taa t ,  afhan- 
lCelijk van vaardigheid ,  smaak en kunstgevoel ill de werkster~ dat  
vrouwen in alle klassen der maatschappi j ,  van elk pcil van be- 
schaving en ontw;kkeling daarin bezigheid en broodwinning kunnen 
vinden zondcr gevaar  van in elkanders licht te staan Zijn vele 
der  bovenbcsehreven takken van nijverheid,  om locale omstandig- 
heden van uatuur  of landaard ,  bi.j ui ts tek voor I~alie g e s c h i k t , h e t  
kantwerken is aan geen Iaud noch yolk gebonden. Niemand zal er 
aan denken de handschoenen-industr ie  of hot stroohoedenvleehten 
op groote schaal in te voeren daar  waar de grondstoffen niet even 
~,oortreffelijk en goedkoop gevonden worden als in I tal ie  he~ geval 
i s ;  bij den tegenwoordigen stand onzer kunst industr ie  zal de 
:Nederlandsche houtsni]der stellig niet met den I ta l iaan ,  van nature 
kuns tenaar ,  kunncn wed~veren. Doeh er bestaat  geen reden waarom 
her kantmaken in Nederland niet even goed ten bloeiende tak van 
industr ie  zou kunnen worden als in de andere landen van Europa,  
van welke her rappor t  gewaagt .  De in Vonetie ingeslagen weg 
verdient  te worden gevolgd;  de schoone uitkomsteu in welvaart  
cn volksgeluk elders door dezc industrie verkregen,  leggen ook 
aan ~eder land  de verpliehting' op om zich met ijver en geduld op 
her i~heemsch maken van haar  toe te leggen. W a t  ~ot dusverre 
is beproefd - -  en misluk~ - -  kan niet gelden als ten bewijs dat 
goed aangelegde pogingen hier te lande zullen mislukken. Tot nog 
toe heeft men gehandeld op to kleine schaal en naar  een verkeerd 
beginsel. De hier en daar  bestaan hebbende kantwerkseholen waren 
6f kleine ondcrnemingen,  zonder kapitaal  en zonder ddbouchds; 
6f, waar ze me~ eenige ruimte van middelen worden ondernomen,  
zettc men her liefdadigheidsdoel voorop,  om her industrioele op 
den aeh~ergrond to laten. Wie  eenige bijzouderheden wenscht te 
weten van de sedert  eenige jarcn opgeheven kantwerkschool te 
Sluis i n  Zeeland,  zoeko dig in her ,Vers lag  over de verrich- 
t!ngen aangaande her a rmbes tuu r " ;  de school is bij de Neder-  
]andsche regeer ing en hare statist ici  bekend Ms eene , ins te l l ing 
tot voorkoming van a rmoede" !  Van eeu philosofisch standpuu~ 
beschouwd, is deze elassificatie ongetwijfeld zeer ju is t :  elke in- 
stelling van onderwijs is ten middel tot bcstr i jding van paupe- 
l ' isme; - -  maar dat  de kantwerksehool  alIeen in her armwezen- 
verslag~ de andcre industrieseholen in her onderwijs-verslag voor- 
komen,  bewijst reeds dat die school nooit is beschouwd geworden 
van her ware standpunt. ~Ien zie war en hoe er in Italic gehandeld 

is~ en vatte dan de zaak even zoo aan. 
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Er bestaan in Nederland twee vrouwen-vereenig|ngen Ar6ei~ 

.4delt en Tesselschade ; van de werking dezer vereenigingen is niet 
reel bekend~ doeh de onderstelling is niet al te gewaagd~ dat zij 
vele kraehten verspillen aan klein werk~ dat 't  haar meer te doen 
is om opbeuring van individuen~ dan om verheffing van den ge- 
heelen arbeid der vrouw~ waarin de belangen der individuen ten 
volle zouden bevredigd worden. Zijn deze vereenigingen niet de 
aangewezen personen om de kantindustrie op heehte en breede 
grondslagen op te bouwen? Mocht eene van beide~ liever hOg 
moehten beide zieh geroepen aehten dit groote en in zi.jne ge- 
volgen zoo heilzame werk te ondernemen! ttet veld is ruim genoeg 
voor beider exploitatie~ en de coneurrentie zou ook hierin gunstig 
werken. Ieder dezer vereenigingen kon in eene onzer hoofdplaatsen 
eene kantschool opriehten; de kosten zijn zoo aanzienlijk niet en 
de fondsen daarvoor zouden wel te vinden zijn. Daarenboven 
kunnen deze vereenigingen~ in de hooge kringen der maatsehappij 
populair~ aan de school terstond ddbouehds bezorgen; al gelukte 
de proefileming uit een mereantiel oogpunt niet~ waaraan eehter~ 
mits men geduld hebbe en streng blijve~ niet te twijfelen v a l t ~ -  
dan nog zou de stichtende vereeniging voor enkele individuen 
een middel van bestaan hebben geschapen~ dat niet sleehts middel 
tot levensonderhoud~ maar ook tot behoud van zedelijke kraeht en 
zelfaehting zou wezen. 

Her laatste gedeelte van her rapport is gewijd aan her belang 
der machinerifin veer de kleine nijverheid. De commissie doer eerst 
uitkomen dat veer den werkman~ die op zich zelf buiten de 
fabriek arbeidt niet alleen behoefte bestaat aan even goede werk: 
tuigen als in de fabriek gebruikt women om tegen her fabriek- 
werk te kunnen eoncurreeren~ maar ook aan beweegkraeht. Zijn 
de eerstbedoelde in den regel gemakkelijk te verkrijgen, met de 
beweegkracht is her anders gesteld. Her rapport gaat a]dus voort: 

~De schrijnwerker~ die zieh tot geringen prijs ken voorzien van 
de noodige beweegkraeht om eene cireuleerzaag~ lintzaag~ eene 
schaafmaehine en draaibank te doen werken, zou in zijne woning 
minstens even goed werk kunnen leveren~ als in de groote meubel- 
fabriek die hem heeft verzwolgen. Hij zou de individueele vaar- 
digheid behouden of terugkrijgen~ die hij als fabrlekarbeider ver- 
liest; voorts zou hij van zijn kleinen voorraad van werktuigen 
zooveel mogelijk partij kunnen trekken, Hetzelfde zou in vele 
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andere takken van handwerknijverheid plants hebben. De klelne 
industrieel zal~ niettegenstaande de groote voordeelen der industrie 
op groote schaal, daarmede eoneurreeren omdat hij eeu kraeh- 
tigen steun vindt in de medewerking van de leden zijns gezins, 
en vooral in de moreele waarde van zi~ne wijze van arbeiden. 
Omringd door zijne medehelpers en ]eerknapen vormt hij een volledig 
industrieel geheel~ dat eenigszins nan de inrichtlng der oude gilden 
herinnert. Zoodra de kleine industrieel in staa~ is met de fabriek 
te eoneurreeren, zal de coneurrentie hem te gemakkeIiiker vallen 
naarmate de werktoonen hooger worden op de arbeidsmarkt, waar 
de fabriek hare werklieden zoekt. In die rede toeh neemt bij de 
groote industrie her belang a f o m  zich toe te leggen op her werk 
waarln de kleine ann de vraag ken voldoen; zij zal van zelf geene 
pogingen meer aanwenden om op dat gebied hare centraliseerende 
werking toe te passen. 

,Ten einde de nadeelen dezer centralisatie voorkomen worden~ 
moet de werktuigkundige zich derhalve toeleggen op her ver- 
sehaffen van beknopte en goedkoope dr!ifmaehines. Indien wij ann 
de kleine industrie de beweegkracht ]everen op even voordeelige 
voorwaarden als de groote stoommaehine die levert nan her kapi- 
taal, zoo brengen wij een krachtig element in de maatsehappij. 
Waar dlt nog bestaat zal her kraehtiger worden; waar her bijna 
is ondergegaan herleven. Evenals op ander gebied, bij voorbeeld 
op dat der kunstnijverheid~ is van herstel der kleine industrie 
alleen hler verbetering te verwaehten. 

, Met de kleine industrie staat de huiselijke, de huiszittende in 
nauw verband ~ de afwisseling van den industrieelen met huiselijken, 
veld- of anderen arbeid. Gelukkig de plants, wear ze nog gevonden 
wordt~ en wear niet uitsluitend de fabriekn~jverheid zich ontwlk- 
keld heeft. Te Lyon en zijne omstreken, in Zwitserland en in een 
groot deel van Duitsehland werken de wevers hoofdzakelijk thuis 
In Lombardije, waar bijna alle landlieden hun eigen weefgetouw 
in huis hebben, wordt meer en meer near de oprichting van 
groote fabriekmatige zijdeweverijen gestreefd~ ten einde de tot 
dusver in huis gedreven industrie te concentreeren; reeds worden 
stappen in die richting gedaan. Her is te wenschen dat de pogingen 
evenmin dear mogen slagen als elders waar ann de huiszittende 
industrle de schendende hand reeds gelegd is; her is te wensehen 
dat de regeering met opmerkzaamheid dergelijke pogingen volgt~ 
welke oppervlakkig een gunstig resultant schijnen te beloven, maar 
inderdaad een zeer gevaarlijken staat van zaken in her leven zouden 



roepen, men moef~ den landlieden op her hart  drukken,  dat z~j 
niet toegeven, ell her geringe dagloon~ dat zij door huisarbeid 
verdienen~ niet prijs geven voor de hooge arbeidsloonen die zij in 
de fabriek kunuen trekken ; zoo za,l men de thans stilstaande nijver- 
held kunnen verheffen~ zonder tegelijk met de groote industrie de 
kiemen van een noodlottigen kanker in te voeren. 

, In de behoefte aau eene onderverdeeling van beweegkracht is 
op verschillende plaatsen in verschi]lende vormen voorzien. Een 
van deze vormen, het verhureu van stoomkracht,  is met goed ge- 
volg in eenige groote steden toegepast. Daaruit vloeit echter voort 
de opeenhooping der werklieden in he~zelfde gebouw~ her vrijwillig 
samenzijn van de gezinnen in ongezonde lokalen: de oude kwa|en 
dus in een nieuwen vorm. Het verschaffen van beknopt.e drijf- 
machines zou voor de kleine industrie meer verkies|ijk wezen; 
hiervan kunnen verschillende vormen uitstekend gehezigd worden 
als: met gebruik van lichtgas, van heete lucht, van water,  van 
petroleumgas. 

, Al de opgenoemde drijfkrachten zijn goedkooper dan stoom; 
en dewijl zij uit hunnen aard alleen voor geringe krachtoefening 
dienstig zijn, staan zij elke neiging tot uitbreiding in den weg. 
Op haar eigenaardig terrein tot 1~ 2 ofhoogstens 3 p,q.ardenkrach- 
ten~ kunnen zij met goed gevolg aan de coneurrentie van de 
stoomkracht bet hoofil bieden. Juist daarom moeten dergelijke 
machines onder de meest helangrijke uitvindingen van den nieuweren 
tijd worden geteld, omdat zij hot uitgangspunt kunnen zijn voor 
eene volslagene hervorming in eeu gedeelte tier handwerknijverheid. 

, Den eersten stoot am1 de invoering van kleine drijfinachines 
gaf Ericsson, die echter aanvankelijk schipbreuk leed. Na her 
mislukken van zone eerste poging om met een krachtige drijf- 
machine met heete lucht de stoommachine te verdringen, gaf hi) 
den strijd niet op maar bepaalde zich tot kleine luehtdrukmaehines 
van 1 of 2 paardenkrachten; wel is waar maakten dezen op den 
duur geen opgang, maar ze leverden niettemin her tweeledig be- 
wijs da.t dergelijke machines bestaanbaar waren ~ en da te r  behoefte 
aan bestond. Zii schonken het leven aan eene gansehe reeks van 
kleine drijfmachines~ welke door den onvermoeiden arbeid van 
vindingrijke lieden tangzamerhand uit den staat van gebrekkigheid 
tot, (lien van bruikbaarheid zijn gebracht. Wie zich op het be- 
studeeren van deze soort van machines hebben toegelegd, en zich 
vaak groote offers ter wille van hun doel hebben getroost~ hebben 
voor eei~e groote zaak gearl)cid. Hun daarentegen~ die werkeloos 



verre blijven s~aan en 'truer den wijzen Ben Aldbas houden dot 
er nie~s nieuws onder de zon is~ is her wonderbaar schouwspel 
ontgaan van de ontwikkeling van eene nieuwe gedachte op her 
gebied der werktuigkunde, welko voor huune oogen heeft plaats 
gegrepen. 

,]~inder alg'emeen dan de luchtdrukmachine is de waterdruk- 
machine voor toepassing "vatbaar~ omdat gemeenlijk her water niet 
onder genoegzame drukking is te bekomen; er zijn echter plaat, sen~ 
waarin he~, al is hot tijdelljk ~ goedkoop voorhanden is Daaren- 
tegen kunnen de heete lucht- en gasmachines bijna ovcral gebruikt 
worden, terwijI z i i bovendien gest.adiff worden verbeterd. Zii 
vormen in waarheid de drijfmachines voor hot yolk; ze zijn tot 
geringen prijs te bekomen en kosten niet reel in hot .~ebruik. De 
overheid, de coiJperatieve en de arbeidersvereenigingen kumaen 
hieraan niet te reel aandacht, wijden ; her gebruik er van kma niet 
genoeg aanbevolen, noch hot daaraan verbonden voordeel genoeff 
betoogd worden. Overvloedig is hot reeds gebleken van hoe groot 
belang zij voor de handwerknijverheid zion. 

,Zeker middel kan voor een groot aantal handwerken aanbe- 
velenswaardig wezen om een kwijnend stelsel van indust.rie op to 
beuren en van nieuwe levenskracht te voorzien~ en tegelijkertijd 
volstrek~ onbruikbaar zijn voor andere takken van nijverheid~ 
ofschoon daarbij treurig'e omstandiffheden voorkomen. Zoo is her 
met de mi~nwerken en alle bewerking van errs; onderverdeelinff 
van den arbeid is daar eerie onmogelijkheid en zou, indien zij 
gesehieden kon, geen voordeel opleveren. Deze tak van nijverheid 
behoort tot de zoodanige: welke uitsluitend bloeien kunnen door 
den gemeenschappe]ijken arbeid van velen, gegrond op kapitaal. 
De daarbij voorkomende ongunst, ige omstandigheden voor de werk- 
lieden kunnen niet gezegd worden een noodwendig gevolg van 
deze takken van nijverheid te zijn. tier is de plieht der regeeringen 
om tegen misbruiken te waken, en zorg te dragon da~ bij de 
reg'eling van den arbeid op de krachten der werklieden en do 
eischen der hygiene gelet worde. 

,,Dot zelfs de mijnarbeid kan worden geregeld zonder schade 
voor de gezondheid noch voor de whardiffheid van de werklieden 
bewijst de mijnexploitatic in vele streken van Duitschland~ vooral 
in her mijndistriet van de Soar. De werktuigkunde is verder 
daar om her vermoeiend work van den mijnwerker te verlichten 
door verbetering der houwwerkt, uigen. De machines voor hot boren~ 
uitgraven~ luchtververschen~ vervoeren van producten en personen 
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door en naar de miingangen enz. moeten een onderwerp van 
ernstige studie uitmakeu; ell iuderdaad onttrekken zich de be- 
stuurders van aanzienlijke mijnwerken aan die verplichting niet. 
Hier versehijnt de werktuigkunde ill den vollen luister van haar 
hoog gewicht voor de "maatschappij en voor de menschheid; zij 
streeft er voortdurend naar om eene talrijke~ nijvere bevolking te 
besehermen tegen ernstige gevaren, die haar dagelijks bedreigen. 

,Vatten wij onze beschouwingen samen~ dan zien wij dat de 
werktuigkunde eene belangrijke plaats in de arbeidersquaestie in- 
neemt, en dat hare taak versehillend is in verschillende gevallen. 
Eenige groote industrien~ op her gebruik van machines berustende~ 
bevinden zieh in een goeden staat, en voldoen aan de eischen van 
her maatsehappelijk leven. De uitbreiding van her maehinaal werk 
biedt hierbij geen gevaar aan~ .noch bij uitzetting der grenzen 
noeh bij verbetering der maehinerien. Andere groote industrien 
brengen noodwendig ongerief voor de arbeiders mede; doeh 7 be- 
houdens de zorg van den wetgever~ kan dit ongerief zeer ver- 
minderd~ zoo niet geheel weggenomen worden door verbetering 
der maehinerie. Een derde soort van nijverheid is ten gevolge van 
de stoomkracht ill een staat geraakt,  die nadeelig is voor de 
arbeiders en tevens de kleine industrie vernietigL ¥oor haar is 
deeentralisatie wensehelijk~ mi~s die zonder sehade voor de alge- 
meene eeonomische ontwikkeling geschiede. Voor deze decentra- 
lisatie heeft de uitv[nding van de kleine drijfmachines den weg 
gebaand. Her is de roeping der werktuigkunde deze te verbeteren 
en meer en meer in zwang te brengen. Her groote doel moet 
zijn~ her verdeelen van de nijverheidsondernemingen van deze 
soort in een aantal klein% welke~ te midden der grootere onder- 
nemingen geplaatst~ als goed en noodzakel!ik erkend, met de 
grootere kunnen medewerken tot den bloei der nijverheid en tot 
verbetering van de sociale verhoudingen." 

M. G. 
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